
¹Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI 

²MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport 

³ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet 

 

Autizmus és szexualitás – a feltáró kutatásoktól a 

szexuális nevelés felé 

 

SZABÓ ANNA ZSÓFIA¹ – STEFANIK KRISZTINA
2,3

 

 

szabcsi.anna@gmail.com 

stefanik.krisztina@barczi.elte.hu 

 

  

 

ABSZTRAKT 

Az autizmus az emberi fejlődés egyik útja, amelynek sokszínű viselkedéses képét egy sajátos kognitív működési halmaz 

határozza meg. A leghétköznapibb társas érintkezéseket is nagyban megnehezítheti, nem is beszélve az igen komplex 

készségeket mozgósító, összetett érzelmekkel átszőtt intim kapcsolatokról. Nem kérdés, hogy az autizmussal élő embereknek 

joguk van a harmonikus, kielégítő, érzelmileg és fizikailag is biztonságos romantikus kapcsolatokhoz és a szexualitáshoz. 

Kérdés azonban, hogy a nehezített társas kommunikáció, a viselkedés és gondolkodás rugalmatlansága, valamint a különféle 

szenzoros ingerekre adott eltérő (akár szélsőséges) reakciók milyen akadályokat támasztanak e jog érvényesülésével szemben. 

A romantikus kapcsolatok és a szexualitás kérdésköre nem választható el az autizmusspecifikus támogatás kiemelt 

célterületeitől, a szexuális nevelésnek fontos szerepe lehet az autizmussal élő emberek pszichológiai jól-létének növelésében 

(Haracopos & Pedersen, 1992; Howlin, 2001). 

Szakirodalmi kutatómunkára épülő, áttekintő tanulmányunk célja kettős: egyfelől, exploratív jelleggel feltérképezzük, milyen 

kérdéskörök mentén folynak kutatások az autizmussal élő emberek szexualitásával kapcsolatban, illetve, hogy milyen 

evidenciák mentén érdemes elgondolkodunk az autizmusspecifikus szexuális edukációról. Másrészről összegezzük, milyen 

szempontok kellene hogy meghatározzanak egy olyan szexuális nevelési programot, amely autizmussal élő emberek számára 

készül és figyelembe veszi az autizmus spektrumának rendkívüli változatosságát. Mindezek mentén, szakirodalmi 

kutatómunkánk eredményeit integrálva, megkísérlünk összeállítani egy, az autizmusspecifikus szexedukációs programok és 

segédanyagok értékeléséhez használható szempontsort is. 
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BEVEZETÉS 

A szexuális nevelés kereteiről 

A szexuális neveléssel kapcsolatban az UNESCO (2009), a WHO (2010) és a Szexuális 

Nevelés Amerikai Tanácsa (SIECUS, 2004) fogalmaznak meg alapelveket, irányelveket. 

Mindhárom kiadvány a kizárólagos absztinencia sulykolásán túlmutató (komprehenzív 

vagy holisztikus) nevelés mellett érvel és felhívja a figyelmet a korai kezdet fontosságára. 

A legtöbb program kiemelt célja a szexuális úton terjedő betegségek és nem kívánt, 

vagy tinédzserkori terhességek megelőzése. Ezen felül a különböző programok további 

célokat is kitűznek társadalmi, kulturális, vallási és egyéb hatásoktól függően. A szexuális 

edukáció három megközelítésben történhet: (1) kizárólag absztinenciát helyeslő, (2) 

komprehenzív vagy (3) holisztikus. Az első típusra jellemző, hogy kizárólag a szexuális 

élettől való tartózkodást (lehetőleg házasságig) tartja elfogadható viselkedésnek, így 
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ennek nem része a fogamzásgátlás ismertetése. A második típusba tartozó programok 

különböző mértékben fektetnek hangsúlyt az absztinencia promotálására, de magukban 

foglalják a biztonságos szex és a fogamzásgátlás kérdéskörét is. Európában leginkább a 

harmadik megközelítés jellemző, mely igyekszik pozitív attitűdöket elérni vagy 

fenntartani a szexualitással kapcsolatban, és az egyéni szexuális fejlődést veszi 

figyelembe, mint természetes folyamatot (WHO, 2010). Ez a holisztikus megközelítés 

illeszkedik leginkább az autizmusspecifikus támogatás mai szemléletéhez is (Gy. Stefanik, 

2004; Tolman & McClellan, 2011). Mindemellett az iskolaalapú szexedukációra vonatkozó 

kutatások eredményei is azt mutatják, hogy a holisztikus programok bizonyulnak 

hatásosabbnak az absztinenciaközpontú programokkal szemben. A kutatók kiemelik, 

hogy a szülői, pedagógusi aggodalmak ellenére egy minden témát érintő megközelítés 

növeli a biztonságot, hasznosabb tudást eredményez, és nem okoz a szexualitás iránti 

emelkedett érdeklődést (Kirby & Laris, 2009; Stranger-Hall & Hall, 2011). 

A hatékony programok közös jellemzői a következők: (1) szakértői team bevonása, 

(2) szükségletek felmérése, (3) a közösség értékrendjének figyelembe vétele, (4) konkrét 

célok és célviselkedések meghatározása; (5) kockázati és protektív tényezők figyelembe 

vétele, (6) a diákok számára biztonságos környezet kialakítása; (7) felkészült tanárok 

biztosítása; (8) többféle aktivitási forma alkalmazása, (9) korrekt, kutatások által 

megalapozott információk közvetítése, (10) együttműködés a szülőkkel, (11) korán – 

legalább az első szexuális élményt megelőzően – kezdődik (UNESCO, 2009; Kirby & Laris, 

2009; Sex Education Forum, 2015; DfEE, 2000).  

A WHO (2010) által megfogalmazott, a holisztikus szexuális nevelésre vonatkozó 

alapelvek a fentiekkel teljes összhangban állnak. A szexedukáció: (1) életkorhoz, 

fejlettségi szinthez, valamint kulturális, szociális körülményekhez igazodjon (a gendert is 

ideértve), (2) emberi jogokon, (3) és a jól-lét koncepcióján kell alapulnia, (4) tartsa szem 

előtt a nemek egyenlőségét, az önmeghatározást és a különbségek elfogadását, (5) a 

születéssel kezdődjön, (6) az egyént és a közösséget is fejlessze, (7) tudományosan 

megalapozott tényeken nyugodjon.  

Nem kérdés, hogy ezeket az alapelveket az autizmussal élő emberek támogatásában is 

maximálisan figyelembe kell vennünk – s nem csak akkor, ha szexuális edukációról van szó. 

 

A magyarországi szexedukáció általános keretei 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO, 2010) irányelvei és a Szexuális Nevelés Amerikai 

Tanácsának (SIECUS, 2004) tanterve elérhetőek magyar nyelven is, mindkettő Szilágyi 

Vilmos fordításában. Bár ezek az alapvetően jó szemléletű anyagok mindenki számára 

online is hozzáférhetők, mégsem mondható el, hogy jelentős befolyással lennének a 

magyarországi gyakorlatra (Semsey, 2013). 

A legfrissebb Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI. 4.)) által megjelölt fejlesztési 

területek és nevelési célok között olyan feladatként szerepel az úgynevezett családi életre 

nevelés, amelynek minden tantárgy célkitűzéseiben tükröződnie kellene. Választható 

tantárgyként is megjelenik és kerettanterv is készült hozzá (Farkas, 2012). A tanterv elég 

átfogó és a legtöbb lényeges témára kitér, kifogásolható azonban többek között az, hogy 

évfolyamokon átívelő az a célkitűzés, hogy a diákokat a genetikai nemüknek megfelelő 



nemi identitás megerősödésében támogassák. A gender kérdése egyszer megemlítődik 

ugyan a témák között (minden kommentár nélkül), de például a szexuális beállítódásról, 

homoszexualitásról nem is esik szó. A szexet a házasságon belül valónak tekinti, és nem 

igen veszi figyelembe, hogy ma ez már nem feltétlenül kizárólagosan igaz (23/2013. (III. 

29.) EMMI rendelet 6. melléklete). 

 

Szexuális nevelés és fogyatékosság; az SNI irányelvek
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Szilágyi (2000) hangsúlyozza, hogy az individuális szükségletekhez illesztett szexuális 

nevelés mindenkinek jár, függetlenül nemtől, vallási vagy nemzeti hovatartozástól vagy 

fogyatékosságtól. A SIECUS (2004) nevelési programja is többször utal a fogyatékossággal 

élő személyekre a testek egyedisége, az érzelmek, vágyak és szükségletek hasonló 

megélése, és a hátrányos megkülönböztetés kapcsán. Hangsúlyozza, hogy a szexualitás 

vagy a családalapítás joga éppen úgy érvényes a fogyatékos emberekre, mint bárki másra. 

Ezek az alapvető szempontok azonban csak töredékesen épültek be a gyakorlatba. 

Ma Magyarországon a fogyatékossággal élő tanulók különböző csoportjai közül csak 

az enyhe és középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók számára létezik kerettanterv. 

Ezekben a tantervekben a szexualitás témája a természetismeret tantárgyban jelenik meg. 

A többi sajátos nevelési igényű (SNI) csoport esetében nevelési-oktatási irányelveket 

fogalmaztak meg. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről szóló 

rendeletben (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet) minden fogyatékosság kapcsán kitérnek a 

családi életre nevelés kérdéskörére, azonban legtöbb esetben ez a nevéhez hűen, csak a 

család fontos szerepéről szól a fogyatékos személy életében, és nem fedi a szexuális 

nevelés cél- és feladatrendszerét. Az irányelvekben kilencszer kerül említésre a 

szexualitás, ebből egyszer a hallássérülés, egyszer az autizmus és hétszer a súlyosan és 

halmozottan fogyatékos személyek kapcsán. Ez utóbbi területen a szexualitáshoz való 

jog, a visszaélések elkerülése, felvilágosítás és szexuális ismeretek, valamint a 

szexualitással kapcsolatos problémák kezelése és a felnőtt szexuális szerepek elsajátítása 

témában van szó róla.  

Autizmus területén a rendelet kiemeli az önismeretet és a szociális készségeket, mint 

fejlesztési területeket. Szűkebben a szexualitás kapcsán azonban csak a megfelelő 

viselkedés kialakításának fontosságát hangsúlyozza. A rendelet kimondja az autizmussal 

élő tanulók egyéni fejlesztési tervhez való jogát, melynek igazodnia kell az adaptált 

kerettantervhez és az individuális szükségletekhez, s mint ilyen – elvben – jelentős 

rugalmasságot biztosíthat a tanítási tartalmak egyénre szabott kiválasztásához a szexuális 

nevelésre vonatkozóan is (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet). 

 

AUTIZMUS, SZEXUALITÁS ÉS SZEXUÁLIS NEVELÉS 

Szakirodalmi kutatásunkat a témában az EBSCO adatbázisban indítottuk, melyben 

kizárólag angol nyelvű, teljes szöveggel elérhető, 2000 és 2018 májusa között megjelent 

cikkeket, illetve könyveket kerestünk (a peer-reviewed folyóiratokban, valamint 

                                                                            
1 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 



könyvek/e-könyvek mezőkben – ismertetések, magazinok kizárásával). Ezen felül 

célzottan a két szakmai folyóirat, az Autism és a Journal of Autism and Developmental 

Disorders (JADD) cikkei között is folytattunk keresést szintén 2000 és 2018 között 

megjelent írásokra. 

A kutatás eredményeit az 1. és a 2. táblázatban összegeztük. 

 

Keresőszavak Mező Össz. találat Folyóirat 

cikkek 

Könyvek/ 

E-könyvek 

Releváns 

autism + sex* bármely 46.796 31.257 15.583  

címben 432 428 4 17 

autism + sex* 

-differences 

bármely 5.707 5.365 344  

címben 265 261 4 17 

autism + 

sexuality 

bármely 10.116 2.334 7.673  

címben 27 25 2 9 

autism + sexual bármely 23.781 10.842 12.979  

címben 77 77 0 9 

autism  

+ sex* education 

bármely 28.424 13.492 14.707  

címben 18 17 1 7 

Össz. releváns: 17 

 

1. táblázat. Az EBSCO adatbázisban folytatott keresések eredményei 

 

 Autism  JADD 

Keresőszavak Mező Találat Relevá

ns 

 Találat Releváns 

sex* bármely 576   1.112 7 

címben 27 1    

sex bármely 304   1.023 7 

címben 15 1    

sex*  

-differences 

bármely 13   72 7 

címben 15 1    

sexuality bármely 59   54 4 

címben 7 1    

sexual bármely 305   127 4 

címben 19 1    

sex* education bármely 206   606 2 

címben 0 0    

Össz. releváns: 1  7 

http://journals.sagepub.com/home/aut https://link.springer.com/journal/10803 

2. táblázat. Az Autism és a Journal of Autism and Developmental Disorders folyóiratokban 

folytatott keresések eredménye 

 

A sex* keresőszóval viszonylag magas találati számot láthatunk, ennek többségében 

azonban a ’sex’ szó biológiai nem jelentéssel szerepel. A címre korlátozva a keresést, azt 

tapasztaltuk, hogy sok cikk „sex differences” témában íródott, azaz a nemek közti 

eltérésekről szólt, ami számunkra nem releváns, így ezt kizártuk a találatok közül. Végül 

http://journals.sagepub.com/home/aut
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kizárólag a címre korlátoztuk a keresést, s az absztraktok alapján kizártuk az 

esettanulmányokat és nem releváns cikkeket, így az adatbázisból csupán 16 cikk és egy 

könyv, a JADD folyóiratból 7 cikk, míg az Autism folyóiratból 1 maradt az felhasznált 

irodalmak között. A duplikátumokat is kiszűrve összesen 21 cikket és 1 könyvet találtunk 

relevánsnak.  

 

Autizmus és szexualitás 

Autizmus és szexualitás terén – egyéb kutatási területekhez viszonyítva, mint például az 

autizmus kognitív háttere – igen csekély a vizsgálatok száma, s tartalmi fókuszaikat és 

kutatásmódszertani megközelítésüket tekintve is igen szűk körűek az elérhető tanulmá-

nyok, s erre a témában publikáló szerzők is szinte kivétel nélkül felhívják a figyelmet. 

Szakirodalmi kutatómunkánk eredményeit ezért nagy óvatossággal kell kezelni, hiszen 

nincs elegendő adatunk ahhoz, hogy magabiztos állításokat fogalmazhassunk meg. 

A korai nézetek, melyek az autizmussal élő embereket – illetve általában a fogyatékos 

embereket – aszexuálisaknak, a téma iránt nem érdeklődőknek tekintették, mára 

egyértelműen megdőltek. A biológiai érés jellemzően a szokásos ütemben zajlik le 

autizmusban érintett fiataloknál is, és bár valóban előfordul aszexualitás, úgy tűnik, ez 

nem nagyobb arányú ebben a populációban, mint általában, azaz túlnyomó 

többségüknek ugyanúgy vannak szexuális, valamint intim kapcsolatra irányuló vágyaik, 

mint tipikusan fejlődő társaiknak (Fernandes, Gillberg, Cederlund, Hagberg, Gillberg & 

Billstedt, 2016; Pecora, Mesibov & Stokes, 2016; Urbano, Hartman, Deutsch, 

Polychonopoulos & Dorbin, 2013; McKenzie, 2017) 

A szexualitáshoz kapcsolódó nehézségek egy része következhet már a serdülőkori 

testi változásokból is, melyek hátterében a rugalmatlanság, a szenzoros érzékenység, vagy 

a megértés hiánya is állhat. A változó test eltérő érzete, a hormonszint ingadozása, a 

menstruáció, erekció vagy magömlés fárasztó, frusztráló vagy ijesztő lehet egy 

felkészületlen fiatalnak. Az erről való kommunikáció nehezítettsége csak tetézi mindezt, 

így előfordulhatnak korábban nem tapasztalt, semmiből előtörőnek tűnő problémás 

viselkedések, hangulati zavarok (Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck & 

Nieuwenhuizen, 2013). 

 

Szexuális tudás 

A problémák jelentős része a társas helyzetekkel, illetve a társas megértéssel függ össze. 

A személyes fejlődést kisgyermekkortól nehezíti, hogy az implicit, kimondatlan szociális 

szabályok elsajátítása autizmusban komoly explicit tanulást és erőfeszítést igényel. A 

szexualitással kapcsolatos tudás megszerzéséhez még több tabusított, kimondatlan 

szabály, norma, információ leszűrésére van szükség, amely gyakran szinte lehetetlen 

kihívás egy autizmussal élő gyermek vagy fiatal számára (Howlin, 2001). A nagyobb 

mintákon végzett, többségükben kérdőíves felmérések alapján úgy tűnik, az autizmussal 

élő felnőttek kevesebbet tudnak a szexualitásról, mint kortársaik, tudásuk ritkábban 

származik társas forrásokból, s nagyobb arányban számolnak be párkeresési 

nehézségekről és frusztrációról (Brown-Lavoie, Viecili & Weiss, 2014; Fernandes és mtsai, 

2016; Vissera, Greaves-Lorda, Tick, Verhulsta, Maras & van der Vegta, 2017).  



Szexuális identitás, orientáció 

A szexuális identitás, szexuális orientáció esetleges autizmusspecifikus patternjeivel 

kapcsolatban az eredmények erősen divergálnak, noha az utóbbi években ez a témakör a 

kutatásokban erőteljesebben megjelent. Így például a homoszexualitás magasabb előfordulási 

aránya is vitatott kérdés ennél a csoportnál, melyre az eddigi kutatások nem adnak kielégítő 

választ. Komoly kutatásmódszertani kihívás a szexuális orientációt és a nemi identitást 

vizsgálni egy olyan csoportnál, ahol az introspekció, az önreflexió, a saját fejlődés és 

viselkedés monitorozása a tipikustól jelentősen eltérő lehet. (Pecora, és mtsai, 2016; Fernandes 

és mtsai, 2016; Dewinter és mtsai, 2013; Dewinter, De Graaf & Begeer, 2017; George & Stokes, 

2017). Az eddig rendelkezésre álló, még bizonytalan kutatási adatok ellenére egyes szerzők 

felhívják a figyelmet arra, hogy az autizmusspecifikus szexedukációs programok 

kialakításakor a genderdiverzitással is számolnunk kell, ha az emocionális jól-létet szeretnénk 

erősíteni (Dewinter, De Graaf & Begeer, 2017; George & Stokes, 2017). 

 

Kapcsolatok 

Az autizmussal élő fiatalok és felnőttek többsége vágyik párkapcsolatra, azonban gyakori, 

hogy irreális vagy nagyon hiányos elképzeléseik vannak arról, hogy ez mivel is jár. Az 

autizmussal élő emberek közül még a spektrum úgynevezett magasan funkcionáló 

eseteinek is kevesebb, mint fele volt valaha is párkapcsolatban (Koegel, Detar, Fox & 

Koegel, 2014). Többek között rugalmasságra, kölcsönösségre van szükség az intimitás 

eléréséhez, ami autizmusban nehézséget okozhat. Az önreflexió és a saját érzelmi 

válaszok monitorozása és regulációja is azok közé a gyakori nehézségek közé 

sorolódnak, melyek a párkapcsolatok kialakulását akadályozhatják (Urbano és mtsai, 

2013). Úgy tűnik az autizmussal élő hölgyek szexuálisan kevésbé aktívak (ideértve a 

maszturbációt is), még inkább szoronganak, több negatív tapasztalatról számolnak be 

(Pecora és mtsai, 2016), illetve egyes tanulmányok szerint gyakrabban jeleznek biológiai 

nemükhöz nem illeszkedő érzéseket, vonzalmat (Dewinter, De Graaf & Begeer, 2017; 

George & Stokes, 2017).  

 

Kihívást jelentő viselkedések
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Noha erre vonatkozóan igen kevés megbízható vizsgálat született, úgy tűnik, hogy azok 

között az autizmussal élő emberek között, akiknél intellektuális képességzavar társul az 

autizmushoz, gyakrabban tapasztalhatunk a társas normákkal ütköző, a környezet 

számára stresszt okozó viselkedéseket (például publikus helyen történő vetkőzés, 

maszturbáció, mások felé irányuló szexuális – vagy annak vélt – megnyilvánulások) 

(Urbano és mtsai, 2013; Fernandes és mtsai, 2016; Loftin & Hartlage, 2015). Feltételezhető, 

hogy ezek a viselkedések jelentős részt az autizmus természetéből következnek, azaz a 

mentalizációs nehézségekből, illetve a társas készségekben mutatkozó eltérésekből. 

Ugyanakkor egyes szerzők kiemelik, hogy emellett nem zárható ki a büntető, bántalmazó 

közeg, az oktatás/fejlesztés hiánya és az intim szféra korlátozottsága sem a problémás 

viselkedések kialakulását elősegítő környezeti tényezők közül (Fernandes és mtsai, 2016).  

                                                                            
2 A kihívást jelentő (problémás) viselkedések: életkornak nem megfelelő, veszélyes, tanulási helyzetből 

kizáró, környezetnek stresszt okozó, vagy a szociális normákkal ellenkező cselekedetek. (Janoch, 2009) 



Viktimizáció 

Rendkívül kevés adat áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, mennyire gyakran fordul elő, 

hogy autizmussal élő emberek szexuális abúzus áldozatává válnak. Intuitíven, az autizmus 

természetéből kiindulva és klinikai tapasztalatokra támaszkodva feltételezhető, hogy az 

autizmussal élő emberek veszélyeztetettebbek. Brown-Lavoie, Viecili & Weiss (2014) 

kérdőíves vizsgálatában 95, autizmussal élő felnőtt válaszait hasonlította össze egy 115 fős 

kontrollcsoportéval. Az autizmussal élők csoportjában szignifikánsan magasabb (közel 

duplája) volt azoknak az aránya, akik már áldozatai voltak erőszakos, szexuális 

cselekménynek (csak egyetlen adat: 54 autizmussal élő válaszadó ellen kíséreltek meg 

vagy követtek el erőszakos nemi közösülést). A viktimizáció összefüggést mutatott a 

szexualitással kapcsolatos tudás színvonalával. A megelőzés kiemelt cél, amelyben 

kulcsfontosságú szerepe van a szexuális edukációnak is (Loftin & Hartlage, 2015). 

 

SZEMPONTOK AZ AUTIZMUSHOZ ADAPTÁLT SZEXUÁLIS NEVELÉSHEZ 

A kutatások eredményei alapján nem csak a szexuális nevelés szükségessége emelhető 

ki, hanem az is, hogy az edukáció az autizmusspecifikus szükségletekhez és a feltárt, 

szexualitással kapcsolatos tényekhez, valamint az egyéni fejlesztési/támogatási tervhez 

illesztett módszertani megközelítésben kell hogy történjen. A szexedukációra vonatkozó 

általános alapelvek (WHO, 2010) itt is érvényesek, de tartalmilag és módszertanilag is ki 

kell egészülniük (Koller, 2000; Loftin & Hartlage, 2015; Hannah & Stagg, 2016; Beddows 

& Brooks, 2016; Ballan & Freyer, 2017).  

Tartalom tekintetében az autizmusból fakadó szociális megértésre és viselkedésre, 

kapcsolatokra, valamint a szenzoros nehézségek kiküszöbölésére helyeződik nagy 

hangsúly (Hatton & Tector, 2010; Travers & Tincani, 2010; Tullis & Zangrillo, 2013). 

Kiemelendő, hogy a szexualitás kapcsán semmiképpen ne a biológiai ismeretekkel 

kezdjük a tanítást, hanem a komplex szociális készségek fejlesztésével. A biológiai 

ismeretek szociális tudás, társas kontextus nélküli tanításával akár nagy károkat is 

okozhatunk, vagy veszélybe is sodorhatjuk az illetőt. Mérlegelni kell, hogy melyek azok 

az információk, amelyek befogadását már megfelelően előkészítettük (Hatton & Tector 

2010; Beddows & Brooks, 2016). A vizuális támogatásnak itt is nagyon fontos szerepe van, 

ám fontos, hogy megfelelően válogassuk meg a segédanyagokat. Problémát okozhat 

például a konkrét gondolkodás, valamint, hogy a képeken vagy videómodellekben 

közvetített információk saját testre, viselkedésre való vonatkoztatása, „átfordítása” 

gyakran erősen nehezített (Tullis & Zangrillo, 2013). 

Alapelvként fogalmazódik meg – mint minden minőségi autizmusbeavatkozás esetében 

– az evidenciaalapú megközelítés, a megfelelően adaptált személyi és tárgyi környezet, a 

kognitív-viselkedéses technikák alkalmazása, az informált döntéshozatal, az egyértelmű 

és explicit megfogalmazás, a megfelelő kommunikációs stílus és nem utolsó sorban a 

személyre szabottság. Egyéni fejlesztési terv alapján történik a tanítás, melynek 

összeállításába a gyermeket/felnőttet és a szülőket is bevonják. A pedagógussal együtt 

alkotnak team-et, melynek alapja a kollaboráció. A hatékony közös munkához 

természetesen nélkülözhetetlen a szakemberek és a szülők – eltérő szintű – előzetes 

edukációja is, illetve, hogy mindannyian a tanuló érdekeit tartsák szem előtt (Sullivan & 



Caterino, 2008). A szülőnek természetesen beleszólása van az edukációs tartalmakba, ám 

amennyiben ezeket jelentősen csökkenteni kívánja, fontos felhívni figyelmét a téma 

jelentőségére, és tájékoztatni kell a döntés lehetséges veszélyeztető következményeiről 

(Lehan Mackin és mtsai, 2016; Ballan, 2012). 

Összességében elmondható, hogy ennél az érzékeny témánál kiemelt fontosságú a 

pedagógus hozzáállása, szakértelme, személyisége és a kapcsolata a fiatallal. Jól kell 

ismernie tanítványa képességeit, hátterét, viselkedését. Az autizmus pedagógiájában nem 

lehet kizárólag egyetlen útmutatóra, tanmenetre hagyatkozni a tanításban, kikerülhetetlen 

az individualizált, eklektikus megközelítés (Gy. Stefanik, 2004).  

A nemzetközi szakirodalomban csak kevés olyan szexedukációs curriculum, könyv, 

tananyag vagy segédanyag található, mely kifejezetten autizmussal élő tanulóknak vagy 

pedagógusaiknak szól, s ezek túlnyomó többsége a magasan funkcionáló csoportot 

célozza. Minőségük nagyon vegyes, beválásuk, hatásaik nem ellenőrzöttek (áttekintésért 

lásd Szabó, 2017). A következőkben összegezzük azokat a szempontokat, amelyek a 

gyakorlatban alkalmazható programok/segédanyagok értékelésében lehetnek a 

szakemberek segítségére. „Ellenőrző listánk” szempontjait a fent referált tanulmányok 

eredményei, a szexedukációs irányelvek, valamint a modern, eklektikus, evidenciaalapú 

autizmusspecifikus beavatkozás standardjai mentén állítottuk össze (lásd 3. és 4. táblázat). 

A lista 3 fő szempontsorból tevődik össze, eldöntendő kérdésekből és tartalmi 

tételekből áll. A tartalmakat tekintve csak felsorolás jellegű, mivel részletes elemzésre, 

bemutatásra itt nincs lehetőségünk (4. táblázat). Az értékelési szempontsor segítséget 

nyújthat a legmegfelelőbb és leginkább holisztikus segédanyag megtalálásában, és annak 

átgondolásában, hogy egy szexuális nevelési terv összeállításakor milyen módszertani 

alapvetések és tartalmak érdemesek megfontolásra. 

 

Szempont Forrás 

Megalapozottság  

Körülhatárolja-e a populációt, akikkel foglalkozik 7 

Körülhatárolja-e a pedagógusok elvárt képzettségét? 7 

Pontosan és részletesen leírja-e a beavatkozás módját, célját, mennyiségét? 7 

Épít-e a témában folyt korábbi kutatásokra? 7 

Bevizsgált-e a módszertana? 7 

 



Módszertan  

Célként tűzi-e ki a függetlenség lehető legnagyobb fokának elérését? 5,6 

~ a szociális viselkedések fejlesztését? 5,6 

~ a kommunikáció fejlesztését? 5,6 

~ az önállóság fejlesztését? 5,6 

Hangsúlyozza-e a személyi és tárgyi környezet adaptációjának szükségességét? 5,6 

Hangsúlyozza-e a személyre szabottság fontosságát? 4,5,6 

Felhívja-e a figyelmet a vizuális támogatás használatára? (Ad-e ehhez segítséget?) 4,5,6 

Kognitív viselkedéses megközelítést javasol-e? 4,5,6 

Felhívja-e a figyelmet az oktatás strukturáltságának fontosságára? 4,5,6 

Megtámogatja-e az általánosítást? 5 

Bevonja-e a szülőket a fejlesztésbe? 4,5,6 

Bevonja-e magát a tanulót a saját céljai kitűzésébe? 4 

Kiemeli-e a felmérés fontos szerepét? 4,5,6 

Felhívja-e a figyelmet az újramérés, újratervezés fontosságára? 4,5,6 

Információit több forrásból szerzi-e be? (gyerek + szülő + egyéb) 4 

Figyelembe veszi-e az autizmussal élő fiatalok sebezhetőségét? 4 

Számol-e a járulékos szükségletekkel? (pl. mozgás nehezítettsége, ADHD, OCD) 4 

Világos szabályok felállítását javasolja-e? 4 

Felhívja-e a figyelmet az óvatosságra a túl rigid szabályokkal szemben? 4 

Felhívja-e a figyelmet a bejósolhatóság fontosságára? 6 

Hangsúlyozza-e a pedagógus, a diák és a család közti jó kapcsolat lényegességét? 4,6 

Figyelembe veszi-e az érzelmi szükségleteket? 4,6 

Hosszútávra tervez-e? 4 

Pozitív hozzáállást közvetít-e a szexualitással kapcsolatban? 2 

3. táblázat. Ellenőrző lista autizmusspecifikus szexuális nevelési programok értékeléséhez – 

megalapozottság és módszertan. 

Jelmagyarázat: 1. UNESCO (2009); 2. WHO (2010); 3. SIECUS (2004); 4. Daly et al. (2016); 

5.Volkmar et al. (2014); 6. Gy. Stefanik (2004); 7. Council for Exceptional Children (2014); 

8. cikkünkben referált releváns tanulmányok (Hatton & Tector, 2010; Travers & Tincani, 

2010; Tullis & Zangrillo, 2013) 

  



Szempont Forrás 

Tartalom  

Tiszta és piszkos 8 

Privát és publikus 1,2,3,8 

Serdülés, érés 1,2,3 

Férfi, női anatómia 1,2,3 

Én-kép, önérzet, testkép, testtudat 1,2,3,8 

Reproduktív folyamatok 1,2,3,8 

Menstruáció 1,2,3,8 

Érzelmek 1,2,3 

Család és kapcsolatok 1,2,3,8 

Barátság és kapcsolatok 1,2,3,8 

Szerelem és kapcsolatok 1,2,3,8 

Randevúzás, „járás” 3,8 

Házasság 1,2,3,8 

Gyermekvállalás 1,3,8 

Értékek, tisztelet 1,2,3 

Döntéshozatal 1,2,3,6 

Kommunikáció 1,2,3,4,5,

6 Elutasítás 1,2,3 

Önérvényesítés 3 

Kompromisszumkészség 1,2,3 

Bullying, cyberbullying 1,4 

Szociális készségek 4, 5,6,8 

Segítségkérés 1,2,3 

Szexualitás fejlődése (az élet során) 1,2,3 

Szexuális identitás, homoszexualitás, gender 1,2,3 

Érintés 8 

Maszturbáció 1,2,3,8 

Együttes szexuális viselkedések 1,2,3 

Absztinencia 1,3 

Eltérő szexuális reakciók 3 

Szexuális fantáziálás 1,3 

Szexuális zavarok 3 

Szexuális egészség, higiénia 2,3,8 

Fogamzásgátlás 1,2,3,8 

Abortusz 2,3 

Nemi úton terjedő betegségek 1,2,3 

Szexuális visszaélések 1,2,3 

Szexualitás és társadalom 1,2,3 

Nemi szerepek 1,2,3 

Szexualitás és jogok 1,2,3,8 

Szexualitás és vallás 1,2,3 

Különbözőségek, tolerancia 1,2,3 

Szexualitás és média 1,2,3 

4. táblázat. Ellenőrző lista autizmusspecifikus szexuális nevelési programok értékeléséhez – tartalom. 

Jelmagyarázat: 1. UNESCO (2009); 2. WHO (2010); 3. SIECUS (2004); 4. Daly et al. (2016); 

5.Volkmar et al. (2014); 6. Gy. Stefanik (2004); 7. Council for Exceptional Children (2014);  

8. cikkünkben referált releváns tanulmányok (Hatton & Tector, 2010; Travers & Tincani, 2010; 

Tullis & Zangrillo, 2013) 

 



Összegzés, kitekintés 

Az autizmussal élő emberek szexualitásával, romantikus kapcsolataival foglalkozó 

kutatások jelenleg még csak kevés támponttal szolgálnak a megfelelő szexuális edukációs 

programok kialakításához. Fókuszukban elsősorban a szexualitással kapcsolatos tudás, 

ennek forrásai, a szexuális identitás és orientáció, valamint a viktimizáció áll. Szinte 

semmilyen információnk nincs például a szexualitással, partnerkapcsolatokkal, 

családalapítással kapcsolatos motivációkról, döntésekről, megértésről, nehézségekről és 

örömökről. Hiányoznak az exploratív, feltáró jellegű kérdéseken túli mélyebb 

összefüggésekre irányuló kvalitatív kutatások, és elhanyagolt az autizmus spektrumának 

magasabb támogatási szükségletű, intellektuális képességzavarban érintett szegmense is. 

A rendelkezésre álló, autizmussal élő embereket célzó szexuális edukációs 

programok/anyagok színvonala egyenetlen, hatásaik, hatékonyságuk nem ellenőrzött. 

A hiányosságok ellenére azonban leszögezhetjük, hogy az autizmussal élő 

embereknek is joguk van az individualizált szexuális edukációhoz. Ez a jog egyben 

komoly szükséglet is, hiszen az alulinformáltság kiszolgáltatottá, veszélyeztetetté tesz, 

akadályozza az autonómia megerősödését.  

Áttekintve és integrálva az autizmusspecifikus beavatkozás alapelveit és a szexuális 

edukáció általános irányelveit, jó alapunk lehet az individualizált tervezéshez, amely – jó 

esetben – már az óvodáskortól elkezdődik. A szexuális nevelést a társas és 

kommunikációs, valamint a napi életviteli készségek fejlesztésének kontextusába 

ágyazottan kell megvalósítani. A holisztikus szexuális nevelési programok ugyanis 

igyekeznek nem leválasztani a szexualitást a személy egységéről, hiszen ez a más 

területeken történő fejlődéssel egységben fejlődik. Ez a megközelítésmód 

kulcsfontosságú autizmussal élő emberek esetén is. Az autizmusbarát környezet egyik 

fontos eleme a megfelelően adaptált kommunikáció, s ez a szexuális edukációban még 

nagyobb kihívást jelenthet a pedagógusok számára, hiszen nem csupán az individuálisan 

legjobban érthető kommunikációs módot kell megtalálniuk, hanem egy olyan témáról 

folyik a kommunikáció, amely tabusított, és sok szakember számára nehéz. Mégis fontos, 

hogy nyílt és nyugodt légkört alakítsunk ki, amelyben a szexualitással kapcsolatos 

információkat nem terheli feszültség, stressz. 

Úgy tűnik, hogy Magyarországon még hiányzik a rendszerszintű, jó minőségű, 

holisztikus szexedukáció, s ez a különböző fogyatékosságok esetében hatványozottan 

igaz. Az autizmussal élő embereket támogató szakemberek számára jelenleg egyetlen 

segédanyag elérhető, amelyben megjelennek szexuális edukációs tartalmak is (Speirs & 

Draper, 2014). Ez hasznos, de korántsem elegendő. Megfelelően kiválasztott nemzetközi 

programok és segédanyagok hazai adaptációjára volna szükség, illetve ezek hatás- és 

hatékonyságvizsgálataira. 
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